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Kastelholman linna Ahvenanmaalla
Matka-aika 8.- 10.7.2020 perjantai - sunnuntai
Matkakohde Ahvenanmaa
Ryhmän koko n. 25 - 35 henkilöä
Matkan hinta 280 € / henkilö (aikuinen, 2hh huoneessa)
335 € / henkilö (aikuinen, 2hh huoneessa kahdella lisävuoteella alle 12 vuotiaille lapsille)
295 € / henkilö (aikuinen, 3hh huoneessa kahdella lisävuoteella, 1 lapsi 12-17v ja 1 lapsi alle 12v,
veloitus siis 3 henkilöltä)
35 € / lapsi 6 - 11 v (vain laivamatkat ja ateriat laivalla)
65 € / lapsi 12 – 17 v (vain laivamatkat ja ateriat laivalla ja kiertoajelu)
Hinnat edellyttävät vähintään 25 aikuisen ryhmää. Jos ryhmänkoko on pienempi, hintaa joudutaan
tarkistamaan tai matka perumaan.
Hinta sisältää - laivamatkat Viking Linella, mennessä Viking Glory ja palatessa Viking Grace
- aamiainen laivalla perjantaiaamuna
- buffet-päivällinen laivalla sunnuntaina
- 2 vrk majoitus Park Alandia -hotelissa, 2-hengen huoneessa (tai perhehuoneessa)
- 2 x hotelliaamiainen
- Kastelholman opastettu käynti ja ulkoilmamuseo Jan Karlsgården, kiertoajelu yhteensä 4h
Lisämaksusta - yhden hengen huone 110 €/hlö/2 vrk
Matkaohjelma
Pe. 8.7.2022

Lähtö aamulla Turun satamasta Viking Linen M/S Viking Glorylla
Laivaan nousu viimeistään klo 8.15.
Premium aamiainen Ravintola Kobbassa alkaen 8.30
Matkatavaroita varten varattu 3 hyttiä. Saapuminen Maarianhaminaan klo 14.10.
Siirtyminen hotelli Park Alandiaan, kävellen (halutessa taksi omaan hintaan)
Etäisyys noin 1 km, 15 minuutin kävely. Vapaa ohjelma illalla.
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La 9.7.2022

Aamiainen hotellissa.
Kiertoajelu bussilla Kastelholman linnaan ja Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseoon.
Lähtö klo 10.00 hotellilta, paluu hotellille klo 14.00, välissä kahvit.
Illallinen Park Hotel Alandiassa klo 19.00. Hinta 42e aikuinen, 10,50e alle 12v.
Menu:
- Perunapurjokeitto savustetulla riistalihalla, tuorejuustolla ja yrteillä
- Fenkolihiillostettu lohifilee beurre blanc- kastikkeella, perunapyreetä
- Vanhanajan vaniljajäätelö, pakkasen puremia tyrniä, kinuskikastiketta ja marenkia

Su 10.7.2022

Aamiainen hotellissa ja huoneen luovutus. Siirtyminen satamaan kävellen.
Klo 13.45 nousu laivaan, Viking Grace.
Matkatavaroita varten varattu 3 hyttiä.
Buffet-päivällinen klo 14.30, Ravintola Aurora
Sukuseuran sääntömääräinen kokous klo 16.30 Kokouskeskuksessa
Saapuminen Turkuun 19.50

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Viking Line. Ryhmämatkoissa peruutusehdot seuraavat:
30-21 vrk ennen matkaa, peruutusmaksu, 25% matkan hinnasta
20-3 vrk ennen matkaa, 50% matkan hinnasta
Alle 72h ennen matkaa 95% matkan hinnasta
Mikäli peruutus johtuu lääketieteellisistä syistä, on esitettävä lääkärintodistus.
Esitettäessä lääkärintodistus asianomaisen, todistuksen esittäneen matkustajan matka
peruutetaan veloituksetta, mutta tämä ei koske koko ryhmää.
Lue tarkemmin matkaehdot: https://www.vikingline.fi/matkaehdot_paketti
Ota matkavakuutus varmuuden vuoksi, jos itselläsi ei sitä jo ole!
Ilmoittautuminen

Vesteristen sukuseuran sivujen kautta www.vesterinen.net Täytä kohdat huolella.
Viking Linen matkaa varten tarvitsemme jokaisen matkustajan syntymäajan.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2022 mennessä.
Jos et pääse nettisivuille, soita
Rauni Vesterinen: puh: 040 591 8984
Mikko Vesterinen: puh: 040 862 1018, 17.5.2022 jälkeen, sitä ennen matkoilla.

Maksut

Maksut viimeistään 31.5.2022. Maksathan eri tilisiirrolla kuin jäsenmaksun.
Kirjoita viestikenttään osallistujien nimet

